סימוכין10588 :

ועדה עירונית לאיכות הסביבה

סיכום ישיבת ועדת עירונית לאיכות הסביבה מס' 01/19
ועדת אד הוק ״שלא מן המניין״
שהתקיימה ביום ראשון ז' בשבט תשע"ט
ב 13/01/19 -בשעה 16:00
במשכן לאומנויות הבמה
משתתפים:
גב' שרון מרק  -יו"ר הועדה
מר יעקב פלאצ'י  -מזכיר הוועדה
עו"ד אלי לחמני  -חבר ועדה
מר בועז רענן  -חבר ועדה
מר יהושוע קנטי -חבר ועדה
גב' רינה מגן  -נציגת ציבור
מר גיא סער – נציג ציבור
נכחו:
דר' ענת רוזן  -מנכ"לית איגוד ערים
מר שמואל דוד -דובר ,עוזר מקצועי של ראש העיר
מר אריה תורג'מן -מנהל אגף חופים
גב' אור אברהמסון -איגוד ערים נפת אשקלון
מר מישל שריקי  -עמותת הגולשים
מר גד עופר -איגוד ערים
חברי מועצת נוער עירונית
גב' מיקי ארביב  -עוזרת יו"ר הועדה
גב' אושרת רז -מדור קיימות ואיכה"ס
נעדרו:
מר ולדימיר גרשוב ,חבר ועדה
מר עזרא שור ,חבר ועדה
מר אלכסנדר אוברפלד ,חבר ועדה
גב' אהובה עמרם ,מועצת הנשים
דר' רננה רז ,ראש תחום תשתיות ,מחוז דרום נציגת השר
נושא הדיון :ישיבת חירום לאור הזרמת שפכים מתימורים לנחל לכיש
מהלך הדיון:
רקע:




הישיבה מתקיימת לאור הזרמת קולחים באיכות נמוכה לנחל האלה ומשם לנחל לכיש דבר שהביא
לזיהום הנחל ,תמותת דגים וסגירת חופי הרחצה .הנחל הוכרז כאחד משלושת הנחלים הנקיים בארץ .ב
 2017היה אישור לשוט בנחל .בחורף מנצלים את העבודה שיש גשמים ומזרימים וזה קורה בכל
הנחלים .העירייה עושה כל מאמץ לשמור על איכות מי הנחל גם באמצעים טכנולוגיים.
המט"ש במועצה אזורית באר טוביה מטפל בשפכי מועצת באר טוביה וקריית מלאכי 80%( .המשפכים
הם סניטריים ו  20%תעשייתי ).המט"ש נמצא בבעלות תאגיד מים וביוב "תמר" .המט"ש מזה כמה
שנים לא עבר שדרוגים .המים שיוצאים הם לא באיכות שלישונית .המים עוברים למאגרי "תימורים"
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ושם הם מתופעלים ע"י באר טוביה לקולחין (איכות הקולחין ירודה) .לאחרונה לא אושרה השקייה
בחלק מהגידולים והצטברו מים במאגרים .המאגרים מאוד מוזנחים ועקב סכנת הקריסה החליטו
במועצה להזרים את הקולחים לנחל ללא היתר הזרמה .מדובר בבעיה חוזרת ונשנית בכל חורף ,בשנים
קודמות איכות המים הייתה טובה יותר במט"ש ובמאגרים .השקו השקיית סרק כדי להוריד את מפלס
המים .ההזרמה התחילה ב  .22/12קיבלנו דיווח ממוקד המשרד להגנת הסביבה ,כי מוזרמים מים
שניוניים ,נמצא קולי צואתי ,לא ברמה גבוהה .באר טוביה לא פנתה והפתיעה בהזרמת כמות עצומה של
מים בזמן ממושך.


בתאריך  13/1/19תתכנס ועדת יעוץ של רשות המים והיא תבחן אם לאשר הזרמה נוספת לנחל.
הסמכות בידי רשות המים .מתוכננות  3הזרמות מקרית גת ,מט"ש "תימורים" ובריכות "תימורים".
העירייה ביקשה לדחות את הועדה כדי ללמוד את הנתונים .והבקשה לא נתקבלה.



לעירייה נודע על ההזרמה בעקבות דיווח של תושבי ניר גלים ,כי יש זרימה בנחל ולא ירד גשם .לאחר
שהתגלתה ההזרמה ,נלקחו דגימות מים ביציאה מעד הלום ובמורד הנחל .נמצאה אחידות .איכות
המים ירודה מאוד וגרועה יותר מתקן לקולחין להשקייה .האיגוד והרשות עושים מאמצים רבים
לשמור על המים ואיכות המים .יובלים השקיעו המון כסף .וכמות הפריצות ירדה פלאים.
נעשתה פניה במכתב חריף לשר להגנת הסביבה .המשרד להגנ"ס שוקל לזמן לשימוע את ראש המועצה.
העירייה בודקת את האפשרות גם לתביעה אזרחית.

סיכום החלטות
 .1על העירייה לנקוט בכל הצעדים האפשריים כנגד הגופים המזהמים ואנשי המקצוע ,כולל גופים
פרטיים (כגון תאגיד מים) .כל מי שהזרים ללא התר יישא באחריות– .באחריות יעקב פלאצ'י
 .1יש לדרוש מרשות המים להפסיק את ההזרמה הנוכחית והעתידית לנחל עד לגיבוש פתרון מצד רשות
המים ותוך כשלושה חודשים ממועד ישיבה זו .קביעת סדר עדיפות בתוכנית השדרוג של מט"ש
"תימורים"–.באחריות יעקב פלאצ'י
 .2להקים מנגנון ניהול אינטגרטיבי תוך הסתכלות על כל אגן הניקוז ועל כלל השותפים במעלה ובמורד
הנחל לשם צמצום קונפליקטים .לבצע סקר סיכונים בנחל לגבי מה יכול להיות ,מהם מקורות הזיהום
ואיך מתמודדים איתם  .לבנות תוכנית ארוכת טווח.
 .3להעלות את הנושא לועדת איכה"ס בכנסת לשם מעורבותם למציאת פתרון לזיהום נחל לכיש-.
באחריות שרון מרק

רשמה :אושרת רז
העתקים:
משתתפים
נעדרים
מר אילן בן עדי מנכ"ל העירייה
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